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De inductie van sekundaire plagen in de ka toen teelt van 

California door chemische insektenbestrijding 

door 

K. G. EVELEENS 

In de katoenteeit van Californië ervaart men dikwijls dat chemische bestrijding 

van een schadelijke wants, Lygus hesperus Knight (Hemiptera, Miridae), aan¬ 

tastingen door enkele soorten rupsen van de familie der Noctuidae in de hand 

werkt. De wijze waarop dit geschiedt werd geanalyseerd in een veldstudie waarin 

één van deze sekundaire plagen, Spodoptera exigua (Hbn.), experimenteel werd 

geïnduceerd. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de in de praktijk van de katoen- 

teelt vaak aangewende organische fosfaatverbinding dimethoate. Bespuitingen met 

dit materiaal werden gevolgd door een numerieke toename van Spodoptera-mipsen. 

De gevonden aantallen waren drie- tot viermaal zo hoog als die welke in de onbe¬ 

handelde controle optraden. Een vergelijkende analyse van het populatieverloop 

van Spodoptera in behandelde en onbehandelde percelen wees uit, dat verminder¬ 

de predatie van eieren en jonge rupsen hoofdoorzaak was van dit fenomeeen. Be¬ 

langrijke predatoren van de vroege ontwikkelingsstadia zijn de hemiptere wantsen 

Geocoris pallens Stal (Lygaeidae), O rins trïsticolor (White) (Anthocoridae), en 

Nabis americoferus Carayon (Nabidae). Alle drie deze soorten werden sterk ge¬ 

decimeerd door de bespuitingen. Een vierde predator van eieren en jonge rupsen, 

de larve van Chrysopa carnea (Neuroptera, Chrysopidae), bleek immuun voor het 

bestrij dingsmiddel. 

Een evaluatie van de betekenis van sekundaire plagen in de praktijk van insek¬ 

tenbestrijding in de katoen vereist kennis van de ekonomische schadelijkheids- 

niveaus van zowel Lygus hesperus als de sekundaire plagen welke worden ge¬ 

ïnduceerd door bespuitingen tegen Lygus. Recente onderzoekingen door entomo¬ 

logen van de Universiteit van Californië hebben veel bijgedragen tot een beter 

begrip van de betekenis van Lygus als plaag in de katoen. Ten aanzien van de 

ekonomische schadelijkheidsniveaus van Spodoptera exigua en andere noctuide- 

rupsen tast men echter nog grotendeels in het duister. Experimenteel onderzoek op 

dit gebied wordt dikwijs gecompliceerd door het optreden van een kombinatie van 

geïnduceerde plagen, waarin het moeilijk is de betekenis van iedere soort afzonder¬ 

lijk te bepalen. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de bespuitingen welke in 

een dergelijke studie moeten worden gebruikt, invloed kunnen uitoefenen op het 

proces van vmchtvorming en rijping van de katoen. 

Onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van stengelboorders 

in de neotropen 

door 

J. van DINTHER 

Laboratorium voor Entomologie, Landbouwhogeschool, Wageningen 

Karakteristiek voor de insektenfauna van de tropen is het optreden van een 

groot aantal vlindersoorten als stengelboorders van gekultiveerde gramineeën. Het 
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merendeel van de hoorders is onder te brengen in de families Pyralidae -— met 

genera als Chilo, Diatraea, Tryporyza, Rupela — en Noctuidae, met de genera 

Busseola en Sesamia. De geslachten Diatraea en Rupela zijn neotropisch. 

Als meest verbreide en belangrijke soort in tropisch en subtropisch Amerika kan 

Diatraea saccharalis (F.) worden aangemerkt. Deze stengelboorder tast maïs, rijst, 

Sorghum, suikerriet en diverse wilde grassen aan. Schrijver besteedt voornamelijk 

aandacht aan dit insekt alsmede aan Rupela alhinella (Cr.), een stengelboorder 

van rijst, die algemeen in Suriname voorkomt. 

Biologische bestrijding 

Vanouds is in diverse suikerriet verbouwende landen getracht D, saccharalis te 

bestrijden door gebruik te maken van parasieten. De volgende voorbeelden kunnen 

dit illustreren. In 1918 introduceerde Holloway in Louisiana de uit Cuba afkom¬ 

stige tachinide Lixophaga diatraeae. In 1933 bracht Myers de tachinide Meta- 

gonistylum mineuse uit het Amazonegebied naar Guyana over. Van hieruit volg¬ 

den introducties in diverse andere Caraïbische landen. Dank zij een door Scara- 
muzza op Cuba in 1930 ontwikkelde techniek konden beide sluip vliegen onder 

laboratorium condities op grote schaal op Diatraea-mpszn. gekweekt worden. 

Massakweken van lokale L richo gramma spp. met behulp van Sitotroga cerealella 

eitjes werden eveneens opgezet, o.a. sedert 1929 door Flanders in Louisiana en 

Tucker in Barbados. In de jaren 1924/25 vond in Puerto Rico door Box de 

introductie plaats van de uit Guyana afkomstige braconide Agathis stigmaterus. 

De praktische resultaten bleken in de loop der jaren erg wisselvallig en vaak 

teleurstellend. In Louisiana werd reeds in 1936 officieel gestopt met de Tl rich o- 

gramma-methode. Toch bleef in de neotropen, speciaal van Engelse zijde, de 

belangstelling voor de biologische bestrijding van hoorders bestaan. Heden ten 

dage neemt het West Indian Station van het Commonwealth Institute of Biological 

Control, Trinidad, nog steeds een belangrijke plaats in. Dit station werkt intensief 

samen met zusterinstellingen, o.a. in Pakistan, India en Uganda. Een van haar 

recente successen vormt de sinds 1966 uit India in Barbados geïntroduceerde en 

aldaar op grote schaal gekweekte sluipwesp Apanteles flavipes. De D. saccharalis- 

aantasting daalde van 15% vóór 1966 tot 6% en minder in 1970. 

Van Franse en Cubaanse zijde worden gunstige resultaten vermeld van de 

massa-kweek van Lixophaga diatraeae in Guadeloupe en op Cuba. In Venezuela 

wordt succes geboekt in een 8000 ha groot suikerrietareaal in de Aragua vallei, 

waar gekweekte Metagonistylum mineuse vliegen regelmatig worden uitgezet; de 

aantasting door D. saccharalis en enkele andere verwante hoorders verminderde 

van 16% in 1947 tot 2% in 1968. 

Binnen de O.LL.B. (Organisation Internationale de Lutte Biologique) werd in 

1970 een werkgroep ,,Stengelboorders van gekultiveerde gramineeën in de tropen” 

gevormd, die tot doel heeft kontakten tussen de onderzoekers, speciaal in de ver¬ 

schillende regio’s zoals de neotropen en Afrika, te bevorderen en het onderzoek 

te coördineren. 

Chemische bestrijding; geïntegreerde bestrijding 

In het algemeen heeft men in de neotropen aan de chemische bestrijding van 
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stengelboorders, met name van D. saccharalis in suikerriet, weinig waarde gehecht. 

De vijf en meer elkaar overlappende vlindergeneraties per jaar, de verborgen 

levenswijze van de hoorders alsmede de regenval blijken ongunstige faktoren. De 

slechte bestrijdingservaringen zijn in feite oorzaak van het vele onderzoek naar de 

biologische bestrijdingsmogelijkheden. 

Voor het subtropische Louisiana ligt de situatie anders. Hier hebben de Dia- 

traea-xhichten als gevolg van het winterseizoen (november—maart) een regel¬ 

matiger verloop en treedt overlapping in de eerste generaties weinig op. D. sac¬ 

charalis wordt er effektief op grote schaal chemisch bestreden. Als gevolg van 

endrin resistentie gebruikt men thans azinphosmethyl. Het aantal behandelingen 

kon van 12 teruggebracht worden tot 3 voornamelijk dank zij het vaststellen van 

een ekonomische schadedrempel ( 5 % stengelaantasting) en het regelmatig bepalen 

van de populatiedichtheden. Beperkt insecticidegebruik komt de nuttige arthro¬ 

pode bodemfauna (predatoren als Carabiden, mieren en spinnen) ten goede. 

Waar in de neotropen een biologische bestrijding toepassing vindt, dient uiterste 

voorzichtigheid betracht te worden bij de beteugeling van niet-boorder plagen. 

Zo wordt in Aragua, Venezuela, waar van tijd tot tijd schade van sprinkhanen te 

verwachten is, alleen lokaas aangewend, b.v. melasse vermengd met dipterex. Op 

Cuba werd ter bescherming van Lixophaga diatraeae in 1961 het gebruik van 

insecticiden in suikerriet verboden. 

In gebieden waar niet-boorder plagen een permanente bedreiging vormen, maakt 

de biologische bestrijding weinig of geen kans. Als voorbeeld is Trinidad te 

noemen, waar de zeer schadelijke schuimcicade Aeneolamia varia saccharina 

chemisch bestreden moet worden. 

Onderzoek in Suriname 

Op het Celos, Paramaribo, wordt door Ir. P. Hummelen sedert 1969 onderzoek 

verricht over het optreden van D. saccharalis en Rupela albinella in rijst en de 

betekenis van de inheemse natuurlijke vijanden van deze hoorders. Rijst is het 

voornaamste gewas in Suriname (20.000 ha kleinlandbouwareaal, 10.000 ha groot- 

landbouwbedrijf). De perspektieven voor een eventuele introduktie van een 

exotische parasiet kunnen hierdoor t.z.t. beter worden beoordeeld. Vooralsnog lijkt 

de aantasting van beide hoorders in het kleinlandbouwareaal — men heeft hier 

slechts één rijstoogst per jaar — gering te zijn. 

Vroeger onderzoek (1958—1961) in het gemechaniseerde grootlandbouwbedrijf 

„Wageningen”, West-Suriname, waar twee keer per jaar rijst verbouwd wordt, 

toonde aan dat de totale boorderaantasting gemiddeld 8—15% bedroeg. Een 

gelukkige omstandigheid is dat de weinig schadelijke R. albinella er sterk 

domineert. In 1958 was de Rupela-Diatraea verhouding 22 : 1. 

Een biologische bestrijding zal in dit groot landbouwbedrijf kansloos zijn als 

gevolg van de aanwezigheid van een tamelijk omvangrijk rijstplagen complex. De 

chemische bestrijding van b.v. delphaciden (Sogatodes orizicola) en zaadwantsen 

(Oebalus poe dins') behoort hier tot de noodzakelijke, elk seizoen terugkerende 

landbouwkundige maatregelen. 

Cultuurmethoden 

Op het „Wageningen” bedrijf wordt gestreefd naar een korte inzaaiperiode en 
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naar het zo weinig mogelijk laten overlappen van de oogst van het eerste rijstgewas 

en de inzaai van het tweede rijstgewas. Tevens vindt stoppelverbranding en zwarte 

braak plaats. Het zijn voornamelijk deze maatregelen die er toe hebben geleid dat 

de hoge gemiddelde boorderaantasting van 30% en meer gedurende 1954—1957, 

de beginperiode van de exploitatie van het projekt, tot het verleden behoort. 

Het kweken van boorder-resistente rij strassen is niet in het Surinaamse ver- 

edelingsprogramma opgenomen. Wel zijn uit de praktijk rassen bekend geworden 

die een betrouwbare geringere aantasting te zien gaven. Als selectie kriteria bij de 

hedendaagse kruisingen van Surinaams materiaal (SML) met Philippijnse rassen 

(IRRI) gelden o.a. groeiduur, schimmelgevoeligheid, korrelopbrengst en korrel- 

grootte. 

Péricart, J. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l’Ouest-Paléarc- 
tique. Faune de l’Europe et du Bassin Méditerranéen 7, 402 pp., 1972. Prijs: 160 F. (Masson 

et Cie Editeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, Paris (6e)). 

De wereldfauna van de drie behandelde families omvat nog geen 600 beschreven soorten. 

Het aantal soorten in Nederland, bijgewerkt volgens recentste gegevens, bedraagt 40. Er zijn 

twee redenen, waardoor deze relatief kleine wantsengroepen bekendheid genieten, nl. hun 

voedingswijze en hun reproduktiebiologie. Zij zijn van belang voor de toegepaste entomologie 

(i.h.b. de biologische of geïntegreerde bestrijding) als predatoren van fytofage insekten en 

mijten (Anthocorid.e, Microphysidae) en voor de medische entomologie als bloedzuigers 

van warmbloedigen (Cimicidae). Enkele Anthocoridae kunnen bij gelegenheid als fytofagen 

optreden. De traumatische inseminatie, die door alle Anthocoridae en Cimicidae wordt toe¬ 

gepast in talrijke variaties, heeft merkwaardige anatomische en fysiologische veranderingen 

ten gevolge gehad; het is van fundamenteel wetenschappelijke betekenis de evolutie van dit 

fenomeen te analyseren. 

Het boek onder recensie is zonder meer van een biezondere klasse. De prestatie van de 

auteur is nog bewonderenswaardiger, wanneer men bedenkt, dat PÉRICART een vrije-tijd 

entomoloog is (zijn beroep is electro-technisch ingenieur). 

Indeling van het boek: 

Introduktie (5 pag. ). Algemeen gedeelte (69 pag.). Dit hoofdstuk vat de huidige kennis 

omtrent niet-systematische onderwerpen zeer goed samen, verluchtigd met talrijke foto’s en 

figuren; de laatste zijn meestal nagetekend uit publikaties van andere auteurs, soms met aan¬ 

merkelijk kwaliteitsverlies. 

Systematisch gedeelte. Dit omvat 290 pagina’s met duidelijke tabellen. Aparte sleutels zijn 

ingelast voor het determineren van het laatste larvestadium tot op het genus. De informatie 

bijeengebracht onder elke soort is van een grote volledigheid. 

De illustraties zijn talrijk en voor het merendeel origineel (genummerd als figuren 36 tot 

198, maar in werkelijkheid ruim 700 tekeningen omvattend!; gedetailleerde totaalbeelden van 

de soorten, lijntekeningen van Strukturen en verspreidingskaarten). Als gevolg van deze revisie 

dient de naamgeving van enkele bij ons voorkomende soorten veranderd te worden (de stand 

van zaken omtrent de Cimicidae werd in de Ent. Ber., Amst. 28: 19—20, 1968, besproken): 

Anthocoris minki Dohrn. (op populier in Pemphzgus-gallen). 

Anthocoris simulans Reuter (op Fraxznus, voorheen beschouwd als vorm van minki; Péri¬ 

cart en ondergetekende zullen t.z.t. op de biosystematiek van dit soortenduo terugkomen). 

Anthocoris Sibiriens Reuter (voorheen vermeld als A. piloszes Jak). 

Myrmedobia exilis Fallen (voorheen vermeld als M. tenellus Zett.). 

De arceringen op de verbreidingskaarten tonen aan dat het verspreidingsgebied van een kleine 
tiental soorten onze zuid-oost grens dicht benadert. 

De inhoud van het boek gaat gelukkig ver uit boven het bestek van wat men in een Fauna- 

deel kan verwachten; het bevat tevens een bron van belangrijke informatie voor de niet- 
specialist. — R. H. Cobben. 


